
 
บทที่ 5  

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
  การคนควาอิสระเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการ
เลือกสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพในเขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยใชขอมูลจากการเก็บแบบสอบถาม จํานวน 275 ราย ซ่ึงสามารถ
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา                                                                                                          
   สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ป 
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 10,001-30,000 บาท ประเภทของบริการสปาเพื่อสุขภาพท่ีใชประจําคือ นวดแผนไทย มี
ความถี่ในการใชบริการ 1-2 คร้ังตอเดือน ใชบริการในวันเสาร-อาทิตย เวลา 16.01-20.00 น. มี
คาใชจายในการใชบริการตอคร้ังนอยกวา 1,000 บาท และมีวัตถุประสงคในการใชบริการเพื่อ
พักผอนคลายเครียด  
 
  สวนท่ี 2  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชสถานบริการ 
สปาเพื่อสุขภาพในเขตวัฒนาของผูตอบแบบสอบถาม  
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมากทุกปจจัยตามลําดับดังนี้ ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานภาพลักษณและการนําเสนอ ปจจัย
ดานราคา ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการ 
และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สามารถสรุปลําดับความสําคัญของปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพและปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญ
ลําดับแรกไดตามตารางดังนี้ 
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ตารางท่ี 77  แสดงลําดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการและปจจยัยอยท่ีมีผลตอ
การเลือกใชสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพลําดับแรก 
 
ลําดับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญเปนลําดับแรก 

1 ปจจัยดานบุคคล  พนักงานมีมนษุยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส       
มีความกระตือรือรนในการใหบริการ 

2 ปจจัยดานภาพลักษณและการนําเสนอ ความสะอาดของหองน้ํา/หองอาบน้ํา/หองท่ี
ใหบริการสปาเพ่ือสุขภาพ 

3 ปจจัยดานราคา อัตราคาบริการสปาแตละประเภท/แพ็คเกจ
กําหนดไวชัดเจน 

4 ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัด
จําหนาย 

เวลาในการเปด-ปดสถานบริการเพื่อสุขภาพ
สะดวกกับผูไปใชบริการ 

5 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ความสะอาดของเคร่ืองใชประเภทผา เชน 
ผาขนหนู ผาปูเตียง เส้ือคลุม มีการเปล่ียนชุด
ใหมทุกคร้ังหลังการใหบริการลูกคาแตละราย

6 ปจจัยดานกระบวนการ ข้ันตอนการใชบริการสะดวก รวดเร็ว 
7 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย  

 
  จากตารางท่ี 77 พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใช
สถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพของผูตอบแบบสอบถามตามลําดับดังนี้  
  ปจจัยดานบุคคล ปจจัยยอยเร่ืองพนักงานมีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส มีความ
กระตือรือรนในการใหบริการมีความสําคัญเปนลําดับแรก  
  ปจจัยดานภาพลักษณและการนําเสนอ ปจจัยยอยเร่ืองความสะอาดของหองน้ํา/
หองอาบน้ํา/หองท่ีใหบริการสปาเพ่ือสุขภาพมีความสําคัญเปนลําดับแรก  
  ปจจัยดานราคา ปจจัยยอยเร่ืองอัตราคาบริการสปาแตละประเภท/แพ็คเกจกําหนด
ไวชัดเจนมีความสําคัญเปนลําดับแรก  
  ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยยอยเร่ืองเวลาในการเปด-ปด
สถานบริการเพื่อสุขภาพสะดวกกับผูไปใชบริการมีความสําคัญเปนลําดับแรก  
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  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยเร่ืองความสะอาดของเคร่ืองใชประเภทผา เชน 
ผาขนหนู ผาปูเตียง เส้ือคลุม มีการเปล่ียนชุดใหมทุกคร้ังหลังการใหบริการลูกคาแตละรายมี
ความสําคัญเปนลําดับแรก  
  ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยยอยเรื่องข้ันตอนการใชบริการสะดวกรวดเร็วมี
ความสําคัญเปนลําดับแรก  
  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยยอยเร่ืองมีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย 
เชน ซ้ือบริการสปาเพ่ือสุขภาพ 2 แพ็คเกจจะไดรับแถมอีก 1 แพ็คเกจฟรีมีความสําคัญเปนลําดับ
แรก 
 
  สวนท่ี 3 ปญหาท่ีพบจากการใชบริการสปาเพื่อสุขภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาสวนประสม
การตลาดบริการโดยรวมในระดับปานกลาง ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญของปญหาในระดับปานกลางทุกดานตามลําดับดังนี้ ปญหาดานภาพลักษณและการ
นําเสนอ ปญหาดานบุคคล ปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย ปญหา
ดานกระบวนการ ปญหาดานราคา และปญหาดานการสงเสริมการตลาด สามารถสรุปลําดับ
ความสําคัญของปญหาสวนประสมการตลาดบริการท่ีพบจากการใชบริการสปาเพื่อสุขภาพและ
ปญหายอยท่ีมีความสําคัญลําดับแรกไดตามตารางดังนี้ 
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ตารางท่ี 78  แสดงลําดับความสําคัญของปญหาสวนประสมการตลาดบริการและปญหายอยท่ีพบ
จากการใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพลําดับแรก 
 
ลําดับ ปญหาสวนประสมทางการตลาด ปญหายอยท่ีมีความสําคัญเปนลําดับแรก 

1 ปญหาดานภาพลักษณและการ
นําเสนอ  

หองบริการสปาเพ่ือสุขภาพสําหรับลูกคาไมมี
ความเปนสวนตัว 

2 ปญหาดานบุคคล พนักงานไมมีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ 

3 ปญหาดานผลิตภัณฑ เคร่ืองใชประเภทผาไมสะอาดหรือมีกล่ินไมพึง
ประสงค 

4 ปญหาดานสถานท่ี/ชองทางการ
จัดจําหนาย 

สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ 

5 ปญหาดานกระบวนการ ใชเวลาในการรอกอนเขารับบริการนานเกนิไป 
6 ปญหาดานราคา อัตราคาบริการไมเหมาะสม 
7 ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ไมมีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย 

 
  จากตารางท่ี 78 พบวา ปญหาสวนประสมการตลาดบริการที่พบจากการใช
บริการสปาเพ่ือสุขภาพของผูตอบแบบสอบถามตามลําดับดังนี้  
  ปญหาดานภาพลักษณและการนําเสนอ ปญหายอยเร่ืองหองบริการสปาเพ่ือ
สุขภาพสําหรับลูกคาไมมีความเปนสวนตัวมีความสําคัญเปนลําดับแรก  
  ปญหาดานบุคคล ปญหายอยเร่ืองพนักงานไมมีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการมีความสําคัญเปนลําดับแรก  
  ปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหายอยเร่ืองเคร่ืองใชประเภทผา เชน ผาขนหนู ไม
สะอาดหรือมีกล่ินไมพึงประสงคมีความสําคัญเปนลําดับแรก  
  ปญหาดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย ปญหายอยเร่ืองสถานท่ีจอดรถไม
เพียงพอมีความสําคัญเปนลําดับแรก  
  ปญหาดานกระบวนการ ปญหายอยเร่ืองใชเวลาในการรอกอนเขารับบริการนาน
เกินไปมีความสําคัญเปนลําดับแรก  
  ปญหาดานราคา ปญหายอยเร่ืองอัตราคาบริการไมเหมาะสมมีความสําคัญเปน
ลําดับแรก  
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  ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ปญหายอยเร่ืองไมมีการจัดทํารายการสงเสริม
การขายมีความสําคัญเปนลําดับแรก 
 

  สวนท่ี 4  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชสถานบริการ 
สปาเพื่อสุขภาพในเขตวัฒนาและปญหาท่ีพบของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ และ
รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

4.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 

ตารางท่ี 79  แสดงปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกใชสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพและ
ปญหาท่ีพบจากการใชบริการลําดับแรก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญ

เปนลําดับแรก 
ปญหาดานผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญ

เปนลําดับแรก 

เพศ   
 ชาย เครื่องมือและอุปกรณที่ใชปลอดภัย  

มีการทําความสะอาดหลังการใหบริการ
ลูกคาในแตละราย  

เครื่องใชประเภทผาไมสะอาดหรือมี
กลิ่นไมพึงประสงค 

 หญิง ความสะอาดของเครื่องใชประเภทผา 
เชน ผาขนหนู ผาปูเตียง เสื้อคลุม มีการ
เปลี่ยนชุดใหมทุกครั้งหลังการใหบริการ
ลูกคาแตละราย 

เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการ
บริการไมมีความปลอดภัย และ
เครื่องใชประเภทผาไมสะอาดหรือมี
กลิ่นไมพึงประสงค 

อายุ   
 ไมเกิน 30 ป ความสะอาดของเครื่องใชประเภทผา 

เชน ผาขนหนู ผาปูเตียง เสื้อคลุม มีการ
เปลี่ยนชุดใหมทุกครั้งหลังการใหบริการ
ลูกคาแตละราย 

เครื่องใชประเภทผาไมสะอาดหรือมี
กลิ่นไมพึงประสงค 

 31-40 ป ความสะอาดของเครื่องใชประเภทผา 
เชน ผาขนหนู ผาปูเตียง เสื้อคลุม มีการ
เปลี่ยนชุดใหมทุกครั้งหลังการใหบริการ
ลูกคาแตละราย 

เครื่องใชประเภทผาไมสะอาดหรือมี
กลิ่นไมพึงประสงค 
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ตารางท่ี 79 (ตอ) แสดงปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกใชสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพและ
ปญหาท่ีพบจากการใชบริการลําดับแรก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญ

เปนลําดับแรก 
ปญหาดานผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญ

เปนลําดับแรก 
 41-50 ป เครื่องมือและอุปกรณที่ใชปลอดภัย  

มีการทําความสะอาดหลังการใหบริการ
ลูกคาในแตละราย 

เครื่องใชประเภทผาไมสะอาดหรือมี
กลิ่นไมพึงประสงค 

 มากกวา 50 ป เครื่องมือและอุปกรณที่ใชปลอดภัย  
มีการทําความสะอาดหลังการใหบริการ
ลูกคาในแตละราย 

ไมมีรายการในบริการสปาเพ่ือสุขภาพ
ที่ตรงกับความตองการ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน   
 ไมเกิน 10,000 บาท ความสะอาดของเครื่องใชประเภทผา 

เชน ผาขนหนู ผาปูเตียง เสื้อคลุม มีการ
เปลี่ยนชุดใหมทุกครั้งหลังการใหบริการ
ลูกคาแตละราย 

เครื่องใชประเภทผาไมสะอาดหรือมี
กลิ่นไมพึงประสงค 

 10,001-30,000 บาท ความสะอาดของเครื่องใชประเภทผา 
เชน ผาขนหนู ผาปูเตียง เสื้อคลุม มีการ
เปลี่ยนชุดใหมทุกครั้งหลังการใหบริการ
ลูกคาแตละราย 

เครื่องใชประเภทผาไมสะอาดหรือมี
กลิ่นไมพึงประสงค 

 30,001-50,000 บาท ความสะอาดของเครื่องใชประเภทผา 
เชน ผาขนหนู ผาปูเตียง เสื้อคลุม มีการ
เปลี่ยนชุดใหมทุกครั้งหลังการใหบริการ
ลูกคาแตละราย 

เครื่องใชประเภทผาไมสะอาดหรือมี
กลิ่นไมพึงประสงค 

 มากกวา 50,000 บาท ความสะอาดของเครื่องใชประเภทผา 
เชน ผาขนหนู ผาปูเตียง เสื้อคลุม มีการ
เปลี่ยนชุดใหมทุกครั้งหลังการใหบริการ
ลูกคาแตละราย 

ไมมีรายการในบริการสปาเพ่ือสุขภาพ
ที่ตรงกับความตองการ 

 
  จําแนกตามเพศ 
  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญในเร่ืองเคร่ืองมือ
และอุปกรณท่ีใชปลอดภัย มีการทําความสะอาดหลังการใหบริการลูกคาในแตละรายเปนลําดับแรก 
สวนผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญในเร่ืองความสะอาดของเครื่องใชประเภทผา เชน 
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ผาขนหนู ผาปูเตียง เส้ือคลุม มีการเปล่ียนชุดใหมทุกคร้ังหลังการใหบริการลูกคาแตละรายเปน
ลําดับแรก  
  ปญหาดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญตอปญหาเรื่อง
เคร่ืองใชประเภทผา เชน ผาขนหนู ไมสะอาดหรือมีกล่ินไมพึงประสงคเปนลําดับแรก สวนผูตอบ
แบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการบริการไมมี
ความปลอดภัย และเคร่ืองใชประเภทผา เชน ผาขนหนู ไมสะอาดหรือมีกล่ินไมพึงประสงคเปน
ลําดับแรก 
  จําแนกตามอายุ 
  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 30 ป และอายุ 31-40 ปให
ความสําคัญในเร่ืองความสะอาดของเคร่ืองใชประเภทผา เชน ผาขนหนู ผาปูเตียง เส้ือคลุม มีการ
เปล่ียนชุดใหมทุกคร้ังหลังการใหบริการลูกคาแตละรายเปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
อายุ 41-50 ป และอายุมากกวา 50 ปใหความสําคัญในเร่ืองเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชปลอดภัย มีการ
ทําความสะอาดหลังการใหบริการลูกคาในแตละรายเปนลําดับแรก  
  ปญหาดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 30 ป อายุ 31-40 ป และ
อายุ 41-50 ปใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองเคร่ืองใชประเภทผา เชน ผาขนหนู ไมสะอาดหรือมีกล่ิน
ไมพึงประสงคเปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 50 ปใหความสําคัญตอ
ปญหาเร่ืองไมมีรายการในบริการสปาเพ่ือสุขภาพท่ีตรงกับความตองการเปนลําดับแรก  
  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนให
ความสําคัญในเร่ืองความสะอาดของเคร่ืองใชประเภทผา เชน ผาขนหนู ผาปูเตียง เส้ือคลุม มีการ
เปล่ียนชุดใหมทุกคร้ังหลังการใหบริการลูกคาแตละรายเปนลําดับแรก 
  ปญหาดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 
บาท รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-30,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-50,000 บาทให
ความสําคัญตอปญหาเร่ืองเคร่ืองใชประเภทผา เชน ผาขนหนู ไมสะอาดหรือมีกล่ินไมพึงประสงค
เปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,000 บาทใหความสําคัญ
ตอปญหาเร่ืองไมมีรายการในบริการสปาเพ่ือสุขภาพท่ีตรงกับความตองการเปนลําดับแรก  
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4.2 ปจจัยดานราคา 
 
ตารางท่ี 80  แสดงปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกใชสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพและปญหาท่ี
พบจากการใชบริการลําดับแรก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยดานราคาท่ีมีความสําคัญ 

เปนลําดับแรก 
ปญหาดานราคาท่ีมีความสําคัญ 

เปนลําดับแรก 

เพศ   
 ชาย อัตราคาบริการสปาแตละประเภท/

แพ็คเกจเหมาะสม 
อัตราคาบริการไมเหมาะสม 

 หญิง อัตราคาบริการสปาแตละประเภท/
แพ็คเกจกําหนดไวชัดเจน 

อัตราคาบริการไมเหมาะสม 

อายุ   
 ไมเกิน 30 ป อัตราคาบริการสปาแตละประเภท/

แพ็คเกจกําหนดไวชัดเจน 
อัตราคาบริการไมเหมาะสม 

 31-40 ป อัตราคาบริการสปาแตละประเภท/
แพ็คเกจกําหนดไวชัดเจน 

อัตราคาบริการไมเหมาะสม 

 41-50 ป อัตราคาบริการสปาแตละประเภท/
แพ็คเกจกําหนดไวชัดเจน 

ไมมีราคากําหนดในแตละรายการ
บริการท่ีชัดเจน  
และอัตราคาบริการไมเหมาะสม 

 มากกวา 50 ป อัตราคาบริการสปาแตละประเภท/
แพ็คเกจกําหนดไวชัดเจน  
และอัตราคาบริการสปาแตละประเภท/
แพ็คเกจเหมาะสม 

ไมสามารถชําระคาบริการดวยบัตร
เครดิต 

รายไดเฉล่ียตอเดือน   
 ไมเกิน 10,000 บาท อัตราคาบริการสปาแตละประเภท/

แพ็คเกจกําหนดไวชัดเจน  
และอัตราคาบริการสปาแตละประเภท/
แพ็คเกจเหมาะสม 

ไมมีราคากําหนดในแตละรายการ
บริการท่ีชัดเจน 

 10,001-30,000 บาท อัตราคาบริการสปาแตละประเภท/
แพ็คเกจกําหนดไวชัดเจน 

อัตราคาบริการไมเหมาะสม 
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ตารางท่ี 80 (ตอ)  แสดงปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกใชสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพและ
ปญหาท่ีพบจากการใชบริการลําดับแรก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยดานราคาท่ีมีความสําคัญ 

เปนลําดับแรก 
ปญหาดานราคาท่ีมีความสําคัญ 

เปนลําดับแรก 
 30,001-50,000 บาท อัตราคาบริการสปาแตละประเภท/

แพ็คเกจกําหนดไวชัดเจน  
และอัตราคาบริการสปาแตละประเภท/
แพ็คเกจเหมาะสม 

อัตราคาบริการไมเหมาะสม 

 มากกวา 50,000 บาท อัตราคาบริการสปาแตละประเภท/
แพ็คเกจเหมาะสม 

อัตราคาบริการไมเหมาะสม 

 
  จําแนกตามเพศ 

  ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญในเร่ืองอัตรา
คาบริการสปาแตละประเภท/แพ็คเกจเหมาะสมเปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงให
ความสําคัญในเร่ืองอัตราคาบริการสปาแตละประเภท/แพ็คเกจกําหนดไวชัดเจนเปนลําดับแรก 
  ปญหาดานราคา ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญตอ
ปญหาเร่ืองอัตราคาบริการไมเหมาะสมเปนลําดับแรก  
  จําแนกตามอายุ 
  ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 30 ป อายุ 31-40 ป และอายุ 
41-50 ปใหความสําคัญในเร่ืองอัตราคาบริการสปาแตละประเภท/แพ็คเกจกําหนดไวชัดเจนเปน
ลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 50 ปใหความสําคัญในเร่ืองอัตราคาบริการสปา
แตละประเภท/แพ็คเกจกําหนดไวชัดเจน และอัตราคาบริการสปาแตละประเภท/แพ็คเกจเหมาะสม
เปนลําดับแรก  
  ปญหาดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 30 ป และอายุ 31-40 ปให
ความสําคัญตอปญหาเร่ืองอัตราคาบริการไมเหมาะสมเปนลําดับแรก ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 
41-50 ปใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองไมมีราคากําหนดในแตละรายการบริการท่ีชัดเจน และอัตรา
คาบริการไมเหมาะสมเปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 50 ปใหความสําคัญ
ตอปญหาเร่ืองไมสามารถชําระคาบริการดวยบัตรเครดิตเปนลําดับแรก  
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  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
  ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท 
และรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-50,000 บาทใหความสําคัญในเร่ืองอัตราคาบริการสปาแตละ
ประเภท/แพ็คเกจกําหนดไวชัดเจน และอัตราคาบริการสปาแตละประเภท/แพ็คเกจเหมาะสมเปน
ลําดับแรก ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-30,000 บาทใหความสําคัญในเร่ือง
อัตราคาบริการสปาแตละประเภท /แพ็คเกจกําหนดไว ชัดเจนเปนลําดับแรก  สวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,000 บาทใหความสําคัญในเร่ืองอัตราคาบริการ 
สปาแตละประเภท/แพ็คเกจเหมาะสมเปนลําดับแรก   
  ปญหาดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-30,000 บาท 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-50,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,000 บาทให
ความสําคัญตอปญหาเร่ืองอัตราคาบริการไมเหมาะสมเปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาทใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองไมมีราคากําหนดในแตละ
รายการบริการท่ีชัดเจนเปนลําดับแรก 
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4.3 ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย 
 
ตารางท่ี 81 แสดงปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกใชสถานบริการสปา
เพื่อสุขภาพและปญหาท่ีพบจากการใชบริการลําดับแรก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัด

จําหนายท่ีมีความสําคัญเปนลําดับแรก 
ปญหาดานสถานที่/ชองทางการจัด

จําหนายท่ีมีความสําคัญเปนลําดับแรก 

เพศ   
 ชาย เวลาในการเปด-ปดสถานบริการเพื่อ

สุขภาพสะดวกกับผูไปใชบริการ 
สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ 

 หญิง สถานท่ีต้ังอยูในแหลงชุมชน สะดวกใน
การเดินทาง  
และเวลาในการเปด-ปดสถานบริการเพ่ือ
สุขภาพสะดวกกับผูไปใชบริการ 

สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ 

อายุ   
 ไมเกิน 30 ป เวลาในการเปด-ปดสถานบริการเพื่อ

สุขภาพสะดวกกับผูไปใชบริการ 
สถานท่ีต้ังของสถานบริการสปาเพ่ือ
สุขภาพไมมีความสะดวกในการ
เดินทาง 

 31-40 ป เวลาในการเปด-ปดสถานบริการเพื่อ
สุขภาพสะดวกกับผูไปใชบริการ 

สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ 

 41-50 ป สถานท่ีต้ังอยูในแหลงชุมชน สะดวกใน
การเดินทาง 

สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ 

 มากกวา 50 ป สามารถติดตอจองเวลาทางโทรศัพท สถานท่ีต้ังของสถานบริการสปาเพ่ือ
สุขภาพไมมีความสะดวกในการ
เดินทาง 

รายไดเฉล่ียตอเดือน   
 ไมเกิน 10,000 บาท เวลาในการเปด-ปดสถานบริการเพื่อ

สุขภาพสะดวกกับผูไปใชบริการ 
สถานท่ีต้ังของสถานบริการสปาเพ่ือ
สุขภาพไมมีความสะดวกในการ
เดินทาง สถานที่จอดรถไมเพียงพอ 
และไมสามารถติดตอจองเวลาทาง
โทรศัพทได 
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ตารางท่ี 81 (ตอ) แสดงปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกใชสถาน
บริการสปาเพ่ือสุขภาพและปญหาท่ีพบจากการใชบริการลําดับแรก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัด

จําหนายท่ีมีความสําคัญเปนลําดับแรก 
ปญหาดานสถานที่/ชองทางการจัด

จําหนายท่ีมีความสําคัญเปนลําดับแรก 
 10,001-30,000 บาท เวลาในการเปด-ปดสถานบริการเพื่อ

สุขภาพสะดวกกับผูไปใชบริการ 
สถานท่ีต้ังของสถานบริการสปาเพ่ือ
สุขภาพไมมีความสะดวกในการ
เดินทาง 

 30,001-50,000 บาท สถานท่ีต้ังอยูในแหลงชุมชน สะดวกใน
การเดินทาง  
และเวลาในการเปด-ปดสถานบริการเพ่ือ
สุขภาพสะดวกกับผูไปใชบริการ 

สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ 

 มากกวา 50,000 บาท มีสถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ 

 
  จําแนกตามเพศ 
  ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามเพศชายให
ความสําคัญในเร่ืองเวลาในการเปด-ปดสถานบริการเพ่ือสุขภาพสะดวกกับผูไปใชบริการเปนลําดับ
แรก สวนผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญในเร่ืองสถานท่ีตั้งอยูในแหลงชุมชน สะดวก
ในการเดินทาง และเวลาในการเปด-ปดสถานบริการเพ่ือสุขภาพสะดวกกับผูไปใชบริการเปนลําดับ
แรก  
   ปญหาดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศ
หญิงใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองสถานท่ีจอดรถไมเพียงพอเปนลําดับแรก 
                         จําแนกตามอายุ 
  ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุไมเกิน 30 
ป และอายุ 31-40 ปใหความสําคัญในเร่ืองเวลาในการเปด-ปดสถานบริการเพ่ือสุขภาพสะดวกกับผู
ไปใชบริการเปนลําดับแรก ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-50 ปใหความสําคัญในเร่ืองสถานที่
ตั้งอยูในแหลงชุมชน สะดวกในการเดินทางเปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 
50 ปใหความสําคัญในเร่ืองสามารถติดตอจองเวลาทางโทรศัพทเปนลําดับแรก  
  ปญหาดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 30 
ป และอายุมากกวา 50 ปใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองสถานท่ีตั้งของสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพ
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ไมมีความสะดวกในการเดินทางเปนลําดับแรก  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ป และอายุ 
41-50 ปใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองสถานท่ีจอดรถไมเพียงพอเปนลําดับแรก 
  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

  ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนไมเกิน 10,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-30,000 บาทใหความสําคัญในเร่ืองเวลา
ในการเปด-ปดสถานบริการเพื่อสุขภาพสะดวกกับผูไปใชบริการเปนลําดับแรก  ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-50,000 บาทใหความสําคัญในเร่ืองสถานท่ีตั้งอยูใน
แหลงชุมชน สะดวกในการเดินทาง และเวลาในการเปด-ปดสถานบริการเพ่ือสุขภาพสะดวกกับผู
ไปใชบริการเปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,000 บาท
ใหความสําคัญในเร่ืองมีสถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอเปนลําดับแรก  
  ปญหาดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนไมเกิน 10,000 บาทใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองสถานท่ีตั้งของสถานบริการสปาเพ่ือ
สุขภาพไมมีความสะดวกในการเดินทาง สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ และไมสามารถติดตอจองเวลา
ทางโทรศัพทไดเปนลําดับแรก ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-30,000 บาทให
ความสําคัญตอปญหาเร่ืองสถานท่ีตั้งของสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพไมมีความสะดวกในการ
เดินทางเปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-50,000 บาท และ
รายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,000 บาทใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองสถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ
เปนลําดับแรก  
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4.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 
ตารางท่ี 82  แสดงปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชสถานบริการสปาเพ่ือ
สุขภาพและปญหาท่ีพบจากการใชบริการลําดับแรก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มี

ความสําคัญเปนลําดับแรก 
ปญหาดานการสงเสริมการตลาดที่มี

ความสําคัญเปนลําดับแรก 

เพศ   
 ชาย มีการใหสวนลดโดยการสะสมคะแนน

จากการใชบริการ 
ไมมีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย 

 หญิง มีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย  ไมมีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย 
อายุ   
 ไมเกิน 30 ป มีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย  ไมมีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย 
 31-40 ป มีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย  ไมมีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย 
 41-50 ป มีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย  ไมมีระบบสมาชิกเพ่ือรับสวนลด 
 มากกวา 50 ป มีเอกสาร/คูมือแนะนําเก่ียวกับ

คุณประโยชนของสปาเพื่อสุขภาพและ
การบริการ 

ไมมีระบบสมาชิกเพ่ือรับสวนลด 

รายไดเฉล่ียตอเดือน   
 ไมเกิน 10,000 บาท มีการลงโฆษณาในนิตยสารเพ่ือสุขภาพ  

มีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย  
และมีระบบสมาชิกเพ่ือรับสวนลด  

ไมมีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย 

 10,001-30,000 บาท มีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย  ไมมีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย 
 30,001-50,000 บาท มีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย  ไมมีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย 
 มากกวา 50,000 บาท มีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย  ไมมีเอกสาร/คูมือแนะนําเก่ียวกับ

คุณประโยชนของสปาเพื่อสุขภาพและ
การบริการ 

 
  จําแนกตามเพศ 
  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญใน
เร่ืองมีการใหสวนลดโดยการสะสมคะแนนจากการใชบริการเปนลําดับแรก  สวนผูตอบ
แบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญในเร่ืองมีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย เชน ซ้ือบริการ 
สปาเพื่อสุขภาพ 2 แพ็คเกจจะไดรับแถมอีก 1 แพ็คเกจฟรีเปนลําดับแรก 
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  ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงให
ความสําคัญตอปญหาเร่ืองไมมีการจัดทํารายการสงเสริมการขายเปนลําดับแรก 
  จําแนกตามอายุ 
  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 30 ป อายุ 31-
40 ป และอายุ 41-50 ปใหความสําคัญในเร่ืองมีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย เชน ซ้ือบริการ 
สปาเพื่อสุขภาพ 2 แพ็คเกจจะไดรับแถมอีก 1 แพ็คเกจฟรีเปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ี
มีอายุมากกวา 50 ปใหความสําคัญในเร่ืองมีเอกสาร/คูมือแนะนําเกี่ยวกับคุณประโยชนของสปาเพ่ือ
สุขภาพและการบริการเปนลําดับแรก  
  ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 30 ป และอายุ 
31-40 ปใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองไมมีการจัดทํารายการสงเสริมการขายเปนลําดับแรก สวน
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ป และอายุมากกวา 50 ปใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองไมมีระบบ
สมาชิกเพื่อรับสวนลดเปนลําดับแรก  
  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
10,001-30,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-50,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 
50,000 บาทใหความสําคัญในเร่ืองมีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย เชน ซ้ือบริการสปาเพ่ือ
สุขภาพ 2 แพ็คเกจจะไดรับแถมอีก 1 แพ็คเกจฟรีเปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได
เฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาทใหความสําคัญในเร่ืองมีการลงโฆษณาในนิตยสารเพ่ือสุขภาพ มี
การจัดทํารายการสงเสริมการขาย เชน ซ้ือบริการสปาเพ่ือสุขภาพ 2 แพ็คเกจจะไดรับแถมอีก 1 
แพ็คเกจฟรี และมีระบบสมาชิกเพื่อรับสวนลดเปนลําดับแรก  
  ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไม
เกิน 10,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-30,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-50,000 
บาทใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองไมมีการจัดทํารายการสงเสริมการขายเปนลําดับแรก สวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,000 บาทใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองไมมี
เอกสาร/คูมือแนะนําเกี่ยวกับคุณประโยชนของสปาเพ่ือสุขภาพและการบริการเปนลําดับแรก  
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4.5 ปจจัยดานบุคคล 
 
ตารางท่ี 83  แสดงปจจัยดานบุคคลท่ีมีผลตอการเลือกใชสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพและปญหาท่ี
พบจากการใชบริการลําดับแรก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยดานบุคคลท่ีมีความสําคัญ 

เปนลําดับแรก 
ปญหาดานบุคคลที่มีความสําคัญ 

เปนลําดับแรก 

เพศ   
 ชาย พนักงานนวด/บําบัดมีความรูในเร่ือง   

ขอควรระวังและขอหามในการนวด   
เพ่ือสุขภาพ 

พนักงานไมมีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ 

 หญิง พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยม
แจมใส มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ 

พนักงานไมมีความรูความชํานาญ 

อายุ   
 ไมเกิน 30 ป พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยม

แจมใส มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ 

พนักงานไมมีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ 

 31-40 ป พนักงานนวด/บําบัดมีความรูในเร่ือง   
ขอควรระวังและขอหามในการนวด   
เพ่ือสุขภาพ 

พนักงานไมมีความรูความชํานาญ 

 41-50 ป สถานบริการสปามีการคัดเลือกเฉพาะ
พนักงานท่ีมีความรูความชํานาญ 

พนักงานไมมีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ 

 มากกวา 50 ป พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยม
แจมใส มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ 

พนักงานไมมีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ และพนักงานมีการแตงกาย
ไมเรียบรอยไมเหมาะสม  

รายไดเฉล่ียตอเดือน   
 ไมเกิน 10,000 บาท พนักงานนวด/บําบัดมีความรูในเร่ือง   

ขอควรระวังและขอหามในการนวด   
เพ่ือสุขภาพ 

พนักงานไมมีความรูความชํานาญ 

 10,001-30,000 บาท พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยม
แจมใส มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ  

พนักงานไมมีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ 
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ตารางท่ี 83 (ตอ)  แสดงปจจัยดานบุคคลท่ีมีผลตอการเลือกใชสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพและ
ปญหาท่ีพบจากการใชบริการลําดับแรก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยดานบุคคลท่ีมีความสําคัญ 

เปนลําดับแรก 
ปญหาดานบุคคลที่มีความสําคัญ 

เปนลําดับแรก 
 30,001-50,000 บาท พนักงานนวด/บําบัดมีความรูในเร่ือง   

ขอควรระวังและขอหามในการนวด   
เพ่ือสุขภาพ 

พนักงานไมมีความรูความชํานาญ 

 มากกวา 50,000 บาท พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยม
แจมใส มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ 

พนักงานไมมีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ 

 
  จําแนกตามเพศ 

  ปจจัยดานบุคคล ผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญในเร่ืองพนักงาน
นวด/บําบัดมีความรูในเร่ืองขอควรระวังและขอหามในการนวดเพ่ือสุขภาพเปนลําดับแรก สวน
ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญในเร่ืองพนักงานมีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส มี
ความกระตือรือรนในการใหบริการเปนลําดับแรก 
  ปญหาดานบุคคล ผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญตอปญหาเร่ือง
พนักงานไมมีความกระตือรือรนในการใหบริการเปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง
ใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองพนักงานไมมีความรูความชํานาญเปนลําดับแรก 
  จําแนกตามอายุ 
  ปจจัยดานบุคคล ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 30 ป และอายุมากกวา 50 ป
ใหความสําคัญในเร่ืองพนักงานมีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการเปนลําดับแรก ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ปใหความสําคัญในเร่ืองพนักงานนวด/
บําบัดมีความรูในเร่ืองขอควรระวังและขอหามในการนวดเพ่ือสุขภาพเปนลําดับแรก สวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปใหความสําคัญในเร่ืองสถานบริการสปามีการคัดเลือกเฉพาะ
พนักงานที่มีความรูความชํานาญเปนลําดับแรก  
  ปญหาดานบุคคล ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุไมเกิน 30 ป และอายุ 41-50 ปให
ความสําคัญตอปญหาเร่ืองพนักงานไมมีความกระตือรือรนในการใหบริการเปนลําดับแรก ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ปใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองพนักงานไมมีความรูความชํานาญเปน
ลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 50 ปใหความสําคัญตอปญหาเรื่องพนักงานไม
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มีความกระตือรือรนในการใหบริการ และพนักงานมีการแตงกายไมเรียบรอยไมเหมาะสมเปน
ลําดับแรก  
  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

  ปจจัยดานบุคคล ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท 
และรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-50,000 บาทใหความสําคัญในเร่ืองพนักงานนวด/บําบัดมีความรู
ในเร่ืองขอควรระวังและขอหามในการนวดเพ่ือสุขภาพเปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-30,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,000 บาทให
ความสําคัญในเร่ืองพนักงานมีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส มีความกระตือรือรนในการใหบริการ
เปนลําดับแรก  
  ปญหาดานบุคคล ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท 
และรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-50,000 บาทใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองพนักงานไมมีความรู
ความชํานาญเปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-30,000 บาท 
และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,000 บาทใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองพนักงานไมมีความ
กระตือรือรนในการใหบริการเปนลําดับแรก  
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4.6 ปจจัยดานกระบวนการ 
 
ตารางท่ี 84 แสดงปจจัยดานกระบวนการท่ีมีผลตอการเลือกใชสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพและ
ปญหาท่ีพบจากการใชบริการลําดับแรก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยดานกระบวนการท่ีมีความสําคัญ

เปนลําดับแรก 
ปญหาดานกระบวนการที่มีความสําคัญ

เปนลําดับแรก 

เพศ   
 ชาย ขั้นตอนการใชบริการสะดวก รวดเร็ว ใชเวลาในการรอกอนเขารับบริการ

นานเกินไป 
 หญิง ขั้นตอนการใชบริการสะดวก รวดเร็ว ใชเวลาในการรอกอนเขารับบริการ

นานเกินไป 
อายุ   
 ไมเกิน 30 ป ขั้นตอนการใชบริการสะดวก รวดเร็ว ใชเวลาในการรอกอนเขารับบริการ

นานเกินไป 
 31-40 ป ขั้นตอนการใชบริการสะดวก รวดเร็ว ใชเวลาในการรอกอนเขารับบริการ

นานเกินไป 
 41-50 ป ขั้นตอนการใชบริการสะดวก รวดเร็ว ใชเวลาในการรอกอนเขารับบริการ

นานเกินไป 
 มากกวา 50 ป ขั้นตอนการใชบริการสะดวก รวดเร็ว ใชเวลาในการรอกอนเขารับบริการ

นานเกินไป 
รายไดเฉล่ียตอเดือน   
 ไมเกิน 10,000 บาท มีการตรวจสุขภาพกอนเขารับบริการ 

เพ่ือใหมั่นใจวาสามารถใชบริการได 
ใชเวลาในการรอกอนเขารับบริการ
นานเกินไป 

 10,001-30,000 บาท ขั้นตอนการใชบริการสะดวกรวดเร็ว ใชเวลาในการรอกอนเขารับบริการ
นานเกินไป 

 30,001-50,000 บาท ขั้นตอนการใชบริการสะดวกรวดเร็ว ใชเวลาในการรอกอนเขารับบริการ
นานเกินไป 

 มากกวา 50,000 บาท ขั้นตอนการใชบริการสะดวกรวดเร็ว ใชเวลาในการรอกอนเขารับบริการ
นานเกินไป 
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  จําแนกตามเพศ 
  ปจจัยดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญ
ในเร่ืองข้ันตอนการใชบริการสะดวก รวดเร็วเปนลําดับแรก 
  ปญหาดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญ
ตอปญหาเร่ืองใชเวลาในการรอกอนเขารับบริการนานเกินไปเปนลําดับแรก  
  จําแนกตามอายุ 
  ปจจัยดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุใหความสําคัญในเร่ือง
ข้ันตอนการใชบริการสะดวก รวดเร็วเปนลําดับแรก 
  ปญหาดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุใหความสําคัญตอปญหา
เร่ืองใชเวลาในการรอกอนเขารับบริการนานเกินไปเปนลําดับแรก 
  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
  ปจจัยดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-
30,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-50,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,000 
บาทใหความสําคัญในเร่ืองข้ันตอนการใชบริการสะดวกรวดเร็วเปนลําดับแรก สวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาทใหความสําคัญในเร่ืองมีการตรวจสุขภาพ
กอนเขารับบริการ เพื่อใหม่ันใจวาสามารถใชบริการไดเปนลําดับแรก  
  ปญหาดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนให
ความสําคัญตอปญหาเร่ืองใชเวลาในการรอกอนเขารับบริการนานเกินไปเปนลําดับแรก  
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4.7 ปจจัยดานภาพลักษณและการนําเสนอ 
 
ตารางท่ี 85  แสดงปจจัยดานภาพลักษณและการนําเสนอท่ีมีผลตอการเลือกใชสถานบริการสปาเพ่ือ
สุขภาพและปญหาท่ีพบจากการใชบริการลําดับแรก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยดานภาพลักษณและการนําเสนอ

ท่ีมีความสําคัญเปนลําดับแรก 
ปญหาดานภาพลักษณและการนําเสนอ

ท่ีมีความสําคัญเปนลําดับแรก 

เพศ   
 ชาย ความสะอาดของหองนํ้า/หองอาบนํ้า/

หองที่ใหบริการสปาเพ่ือสุขภาพ 
หองนํ้า/หองอาบนํ้า/หองที่ใหบริการ 
สปาไมสะอาด 

 หญิง ความสะอาดของหองนํ้า/หองอาบนํ้า/
หองที่ใหบริการสปาเพ่ือสุขภาพ 

หองบริการสปาเพ่ือสุขภาพสําหรับ
ลูกคาไมมีความเปนสวนตัว 

อายุ   
 ไมเกิน 30 ป ความสะอาดของหองนํ้า/หองอาบนํ้า/

หองที่ใหบริการสปาเพ่ือสุขภาพ 
หองนํ้า/หองอาบนํ้า/หองที่ใหบริการ 
สปาไมสะอาด 

 31-40 ป ความสะอาดของหองนํ้า/หองอาบนํ้า/
หองที่ใหบริการสปาเพ่ือสุขภาพ 

หองบริการสปาเพ่ือสุขภาพสําหรับ
ลูกคาไมมีความเปนสวนตัว 

 41-50 ป หองบริการสปาเพ่ือสุขภาพสําหรับ
ลูกคามีความเปนสวนตัว 

สถานบริการไมมีใบรับรองการเปน
ผูประกอบการตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข 
และบรรยากาศในหองบริการสปาเพ่ือ
สุขภาพไมมีความโปรงโลง 

 มากกวา 50 ป ความสะอาดของหองนํ้า/หองอาบนํ้า/
หองที่ใหบริการสปาเพ่ือสุขภาพ 

บรรยากาศในหองบริการสปาเพ่ือ
สุขภาพไมมีความโปรงโลง 

รายไดเฉล่ียตอเดือน   
 ไมเกิน 10,000 บาท ความสะอาดของหองนํ้า/หองอาบนํ้า/

หองที่ใหบริการสปาเพ่ือสุขภาพ 
หองนํ้า/หองอาบนํ้า/หองที่ใหบริการ 
สปาไมสะอาด 

 10,001-30,000 บาท ความสะอาดของหองนํ้า/หองอาบนํ้า/
หองที่ใหบริการสปาเพ่ือสุขภาพ 

หองบริการสปาเพ่ือสุขภาพสําหรับ
ลูกคาไมมีความเปนสวนตัว 

 30,001-50,000 บาท ความสะอาดของหองนํ้า/หองอาบนํ้า/
หองที่ใหบริการสปาเพ่ือสุขภาพ 

หองบริการสปาเพ่ือสุขภาพสําหรับ
ลูกคาไมมีความเปนสวนตัว 

 มากกวา 50,000 บาท หองบริการสปาเพ่ือสุขภาพสําหรับ
ลูกคามีความเปนสวนตัว 

บรรยากาศในหองบริการสปาเพ่ือ
สุขภาพไมมีความโปรงโลง 
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  จําแนกตามเพศ 
  ปจจัยดานภาพลักษณและการนําเสนอ ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง
ใหความสําคัญในเร่ืองความสะอาดของหองน้ํา/หองอาบน้ํา/หองท่ีใหบริการสปาเพ่ือสุขภาพเปน
ลําดับแรก 
  ปญหาดานภาพลักษณและการนํา เสนอ  ผูตอบแบบสอบถามเพศชายให
ความสําคัญตอปญหาเร่ืองหองนํ้า/หองอาบน้ํา/หองท่ีใหบริการสปาไมสะอาดเปนลําดับแรก สวน
ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองหองบริการสปาเพ่ือสุขภาพสําหรับลูกคา
ไมมีความเปนสวนตัวเปนลําดับแรก  
  จําแนกตามอายุ 
  ปจจัยดานภาพลักษณและการนําเสนอ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 30 ป 
อายุ 31-40 ป และอายุมากกวา 50 ปใหความสําคัญในเร่ืองความสะอาดของหองน้ํา/หองอาบน้ํา/
หองท่ีใหบริการสปาเพ่ือสุขภาพเปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปให
ความสําคัญในเร่ืองหองบริการสปาเพ่ือสุขภาพสําหรับลูกคามีความเปนสวนตัวเปนลําดับแรก  
  ปญหาดานภาพลักษณและการนําเสนอ ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุไมเกิน 30 ป
ใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองหองน้ํา/หองอาบน้ํา/หองท่ีใหบริการสปาไมสะอาดเปนลําดับแรก 
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 31-40 ปใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองหองบริการสปาเพ่ือสุขภาพ
สําหรับลูกคาไมมีความเปนสวนตัวเปนลําดับแรก ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปให
ความสําคัญตอปญหาเร่ืองสถานบริการไมมีใบรับรองการเปนผูประกอบการตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข และบรรยากาศในหองบริการสปาเพื่อสุขภาพไมมีความโปรงโลงเปนลําดับ
แรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 50 ปใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองบรรยากาศในหอง
บริการสปาเพ่ือสุขภาพไมมีความโปรงโลงเปนลําดับแรก  
  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

  ปจจัยดานภาพลักษณและการนําเสนอ ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนไมเกิน 10,000 บาท รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-30,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
30,001-50,000 บาทใหความสําคัญในเร่ืองความสะอาดของหองน้ํา/หองอาบน้ํา/หองท่ีใหบริการ 
สปาเพื่อสุขภาพเปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,000 
บาทใหความสําคัญในเร่ืองหองบริการสปาเพ่ือสุขภาพสําหรับลูกคามีความเปนสวนตัวเปนลําดับ
แรก  
  ปญหาดานภาพลักษณและการนําเสนอ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนไมเกิน 10,000 บาทใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองหองน้ํา/หองอาบน้ํา/หองท่ีใหบริการสปาไม
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สะอาดเปนลําดับแรก ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-30,000 บาท และรายได
เฉล่ียตอเดือน 30,001-50,000 บาทใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองหองบริการสปาเพ่ือสุขภาพสําหรับ
ลูกคาไมมีความเปนสวนตัวเปนลําดับแรก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 
50,000 บาทใหความสําคัญตอปญหาเร่ืองบรรยากาศในหองบริการสปาเพื่อสุขภาพไมมีความโปรง
โลงเปนลําดับแรก  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกสถาน
บริการสปาเพ่ือสุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยใชทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ 
(Marketing Mix หรือ 7P’s) และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ สามารถนําประเด็นสําคัญท่ีพบมา
อภิปรายผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก โดยปจจัยดานบุคคลมี
ความสําคัญตอการเลือกสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพเปนลําดับแรก ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ 
พีรญา  คุปตรัตน (2550) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเดย
สปาของคนไทยในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพมีความสําคัญเปน
ลําดับแรก ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ สมศักดิ์ แกวสอน (2550) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของ
ผูบริโภคชาวไทยในการใชบริการสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ/
บริการมีความสําคัญเปนลําดับแรก และไมสอดคลองกับงานศึกษาของ ธนิตศักดิ์  ประโลมรัมย 
(2550) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพของบริษัทลําปางรักษสมุนไพร 
จังหวัดลําปาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑเปนลําดับแรก 
  เม่ือพิจารณาตามลําดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผล
ตอผูบริโภคในการเลือกสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพ พบวา 
  ปจจัยดานบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดย
ปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญลําดับแรก คือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส มีความ
กระตือรือรนในการใหบริการ สอดคลองกับงานศึกษาของ พีรญา  คุปตรัตน (2550) ไดศึกษาเร่ือง
ปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเดยสปาของคนไทยในอําเภอเมือง
เชียงใหม พบวา พนักงานท่ีพูดจาไพเราะ บริการดวยความระมัดระวัง กิริยามารยาทสุภาพ มีมนุษย
สัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใสมีความสําคัญเปนลําดับแรก สอดคลองกับงานศึกษาของ สมศักดิ์ แกว
สอน (2550) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคชาวไทยในการใชบริการสปาเพื่อสุขภาพใน
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จังหวัดเชียงใหม พบวา พนักงานมีมนุษยสัมพันธท่ีดียิ้มแยมแจมใสมีความสําคัญเปนลําดับแรก 
และสอดคลองกับงานศึกษาของ ธนิตศักดิ์  ประโลมรัมย (2550) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ
ผูใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพของบริษัทลําปางรักษสมุนไพร จังหวัดลําปาง พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจตอพนักงานมีการพูดจาดีเปนลําดับแรก 
  ปจจัยดานภาพลักษณและการนําเสนอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
อยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญลําดับแรก คือ ความสะอาดของหองน้ํา/หองอาบน้ํา/
หองท่ีใหบริการสปาเพ่ือสุขภาพ สอดคลองกับงานศึกษาของ พีรญา  คุปตรัตน (2550) ไดศึกษา
เร่ืองปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเดยสปาของคนไทยในอําเภอเมือง
เชียงใหม พบวา สถานท่ีใหบริการมีความสะอาดมีความสําคัญเปนลําดับแรก สอดคลองกับงาน
ศึกษาของ สมศักดิ์ แกวสอน (2550) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคชาวไทยในการใช
บริการสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม พบวา สถานท่ีสะอาดและตกแตงสวยงามเปนธรรมชาติ
มีความสําคัญเปนลําดับแรก และสอดคลองกับงานศึกษาของ ธนิตศักดิ์  ประโลมรัมย (2550) ได
ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพของบริษัทลําปางรักษสมุนไพร จังหวัด
ลําปาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอความสะอาดของบริเวณสถานท่ีโดยรวมเปน
ลําดับแรก 
  ปจจัยดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดย
ปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญลําดับแรก คือ อัตราคาบริการ สปาแตละประเภท/แพ็คเกจกําหนดไว
ชัดเจน ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ พีรญา  คุปตรัตน (2550) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยดานการตลาดท่ี
มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเดยสปาของคนไทยในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา การกําหนด
ราคาแบบแพคเก็จท่ีเหมาะสมมีความสําคัญเปนลําดับแรก ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ สมศักดิ์ 
แกวสอน (2550) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคชาวไทยในการใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพใน
จังหวัดเชียงใหม พบวา ราคาไมสูงเกินไปมีความสําคัญเปนลําดับแรก และไมสอดคลองกับงาน
ศึกษาของ ธนิตศักดิ์  ประโลมรัมย (2550) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใชบริการสปาเพ่ือ
สุขภาพของบริษัทลําปางรักษสมุนไพร จังหวัดลําปาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ตออัตราคาบริการพอกผิวหนาผิวกายดวยโคลนสมุนไพรเปนลําดับแรก 
  ปจจัยดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญลําดับแรก คือ เวลาในการเปด-ปดสถาน
บริการเพื่อสุขภาพสะดวกกับผูไปใชบริการ ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ พีรญา  คุปตรัตน 
(2550) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเดยสปาของคนไทย
ในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา สถานท่ีตั้งท่ีอยูในแหลงชุมชน มีความสะดวกในการเดินทางมี
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ความสําคัญเปนลําดับแรก ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ สมศักดิ์ แกวสอน (2550) ไดศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมของผูบริโภคชาวไทยในการใชบริการสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม พบวา มี
สถานท่ีจอดรถสะดวกและปลอดภัยมีความสําคัญเปนลําดับแรก สอดคลองกับงานศึกษาของ ธนิต
ศักดิ์  ประโลมรัมย (2550) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใชบริการสปาเพื่อสุขภาพของบริษัท
ลําปางรักษสมุนไพร จังหวัดลําปาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอเวลาในการเปด-
ปดสถานบริการ 08:00 – 19:00 น.เปนลําดับแรก 
  ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญลําดับแรก คือ ความสะอาดของเคร่ืองใชประเภทผา เชน ผาขนหนู ผา
ปูเตียง เส้ือคลุม มีการเปล่ียนชุดใหมทุกคร้ังหลังการใหบริการลูกคาแตละราย ไมสอดคลองกับงาน
ศึกษาของ พีรญา  คุปตรัตน (2550) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการเดยสปาของคนไทยในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา มีการใหบริการนวดน้ํามันอโรมามี
ความสําคัญเปนลําดับแรก ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ สมศักดิ์ แกวสอน (2550) ไดศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมของผูบริโภคชาวไทยในการใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม พบวา นวดอะ
โรมาเธอราฟมีความสําคัญเปนลําดับแรก ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ ธนิตศักดิ์  ประโลมรัมย 
(2550) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพของบริษัทลําปางรักษสมุนไพร 
จังหวัดลําปาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอบริการพอกผิวหนาผิวกายดวยโคลน
สมุนไพรเปนลําดับแรก 
  ปจจัยดานกระบวนการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญลําดับแรก คือ ข้ันตอนการใชบริการสะดวกรวดเร็ว ไมสอดคลองกับ
งานศึกษาของ พีรญา  คุปตรัตน (2550) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการเดยสปาของคนไทยในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา มีปายอธิบายใหลูกคาไดเห็น
ผลิตภัณฑและราคาของแตละแพคเก็จท่ีใหบริการไดอยางชัดเจนมีความสําคัญเปนลําดับแรก 
สอดคลองกับงานศึกษาของ ธนิตศักดิ์  ประโลมรัมย (2550) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ
ผูใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพของบริษัทลําปางรักษสมุนไพร จังหวัดลําปาง พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจตอความตรงตอเวลาในการใหบริการเปนลําดับแรก 
  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูใน
ระดับมาก โดยปจจัยยอยที่มีความสําคัญลําดับแรก คือ มีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย เชน ซ้ือ
บริการสปาเพ่ือสุขภาพ 2 แพ็คเกจจะไดรับแถมอีก 1 แพ็คเกจฟรี ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ 
พีรญา  คุปตรัตน (2550) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเดย
สปาของคนไทยในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา สถานประกอบการมีการนําเสนอเอกสาร/คูมือ
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แนะนําเกี่ยวกับสปาและมีพนักงานขายคอยแนะนําสินคาและบริการมีความสําคัญเปนลําดับแรก ไม
สอดคลองกับงานศึกษาของ สมศักดิ์ แกวสอน (2550) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคชาว
ไทยในการใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม พบวา มีการโฆษณาและประชาสัมพันธท่ี
นาสนใจมีความสําคัญเปนลําดับแรก ไมสอดคลองกับงานศึกษาของ ธนิตศักดิ์  ประโลมรัมย 
(2550) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพของบริษัทลําปางรักษสมุนไพร 
จังหวัดลําปาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเร่ืองสามารถโทรศัพทเพื่อติดตอสอบถาม
เกี่ยวกับบริการไดเปนลําดับแรก 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาท่ีพบจากการใช
บริการสปาเพ่ือสุขภาพลําดับแรก คือ ใชเวลาในการรอกอนเขารับบริการนานเกินไป ไมสอดคลอง
กับงานศึกษาของ พีรญา  คุปตรัตน (2550) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการเดยสปาของคนไทยในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปญหาการบริการมีราคาสูงเกินไปเปนลําดับแรก และไมสอดคลองกับงานศึกษาของ 
ธนิตศักดิ์  ประโลมรัมย (2550) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพของ
บริษัทลําปางรักษสมุนไพร จังหวัดลําปาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาไมมี
เสียงเพลงบรรเลงขณะรับบริการเปนลําดับแรก  
 

ขอคนพบ 
  การคนควาอิสระเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการ
เลือกสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีขอคนพบที่นาสนใจดังนี้ 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสปาเพื่อสุขภาพสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 
72.73 มีชวงอายุ 31-40 ป รอยละ 45.46 และรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-30,000 บาท รอยละ 41.09 
ซ่ึงสามารถกําหนดเปนกลุมผูบริโภคเปาหมายของสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพ และบริการสปาท่ี
ผูบริโภคใชบริการเปนประจํา 3 ลําดับแรกคือ นวดแผนไทย นวดฝาเทา และนวดอโรมา 
  เม่ือพิจารณาปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการพบวา กลุมผูบริโภค
เปาหมาย ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑในเร่ืองความสะอาดของเคร่ืองใชประเภทผา เชน 
ผาขนหนู ผาปูเตียง เส้ือคลุม มีการเปล่ียนชุดใหมทุกคร้ังหลังการใหบริการลูกคาแตละราย ปจจัย
ดานราคาในเร่ืองอัตราคาบริการสปาแตละประเภท/แพ็คเกจกําหนดไวชัดเจน ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดในเรื่องมีการการจัดทํารายการสงเสริมการขาย ปจจัยดานกระบวนการในเร่ือง
ข้ันตอนใชบริการสะดวก รวดเร็ว และปจจัยดานภาพลักษณและการนําเสนอในเร่ืองความสะอาด
ของหองน้ํา/หองอาบน้ํา/หองท่ีใหบริการสปาเพ่ือสุขภาพเปนลําดับแรก 
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  สวนปญหาท่ีพบจากการใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพพบวา กลุมผูบริโภคเปาหมาย
ใหความสําคัญตอปญหาดานราคาในเร่ืองอัตราคาบริการไมเหมาะสม ปญหาดานการสงเสริม
การตลาดในเร่ืองไมมีการจัดทํารายการสงเสริมการขาย ปญหาดานกระบวนการในเร่ืองใชเวลาใน
การรอกอนเขารับบริการนานเกินไป ปญหาดานภาพลักษณและการนําเสนอในเร่ืองหองบริการ 
สปาเพื่อสุขภาพสําหรับลูกคาไมมีความเปนสวนตัวเปนลําดับแรก 
 
ขอเสนอแนะ 
  การคนควาอิสระเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการ
เลือกสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับ
ผูประกอบการสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพ ท่ีมีการกําหนดกลุมผูบริโภคเปาหมายเปนผูบริโภคเพศ
หญิง มีชวงอายุระหวาง 31-40 ป และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-30,000 บาท เนื่องจากเปนกลุม
ท่ีใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพมากกวากลุมอ่ืนๆ เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและ
พัฒนากลยุทธทางการตลาดใหตรงกับความตองการของกลุมผูใชบริการ ดังนี้ 
  ผูประกอบการควรใชกลยุทธสรางความแตกตางจากคูแขงขันในรูปแบบ “สปา
เพื่อการบําบัดท่ีคุณสามารถเลือกได” 
  กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
  เคร่ืองใชประเภทผา เชน ผาขนหนู ผาปูเตียง เส้ือคลุม ตองใชผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพดี คงความออนนุมไมแข็งกระดางแมผานการซักทําความสะอาดหลายครั้ง มีการปก/พิมพ
ช่ือหรือสัญลักษณของสถานบริการสปาบนเคร่ืองใชประเภทผาเพื่อสรางการจดจําใหกับผูใชบริการ                            
  เนื่องจากกลุมผูบริโภคเปาหมายเปนเพศหญิง ควรมีบริการสปาท่ีเกี่ยวกับความ
สวยความงามดวย เชน การบํารุงผิวหนาผิวกายใหขาว การขัดและอบตัวดวยสมุนไพร การทําทรีต
เมนทเพื่อลดเซลลูไลท เปนตน 
  การใชน้ํามันหอมระเหยและวิธีการนวดแนะนําตามธาตุเจาเรือนของผูมาใชบริการ
เพื่อบําบัด ผอนคลาย หรือชวยบรรเทาปญหาสุขภาพท่ีแตกตางกันในแตละบุคคล  เชน น้ํามันหอม
ระเหยท่ีเหมาะกับผูท่ีมีธาตุเจาเรือนเปนธาตุน้ําคือ ลาเวนเดอรและเจอราเนียมซ่ึงมีคุณสมบัติชวยลด
ความดันโลหิตสูง บรรเทาอาการนอนไมหลับและผอนคลายกลามเนื้อ  และวิธีการนวดท่ีเหมาะกับ
ธาตุน้ําคือการใชน้ําหนักการนวดปานกลางและนวดเอ่ือย ๆ เหมือนน้ําไหล เปนตน หลังจากการ
นวดแลวควรแนะนําในเร่ืองการอบไอน้ําสมุนไพร ท้ังนี้ผลิตภัณฑท่ีใชในการบริการเปนผลิตภัณฑ
ท่ีมาจากธรรมชาติท้ังหมดไมมีสารเคมีเจือปน    
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  กลยุทธดานราคา 
  การกําหนดอัตราคาบริการสปาแตละประเภท/แพ็คเกจตองเหมาะสมกับคุณคาและ
คุณภาพการบริการท่ีลูกคาไดรับ ควรมีหลายแพ็คเกจหลายระดับราคาใหเลือก และตองมีการแจง
อัตราคาบริการใหลูกคาทราบกอนเขารับบริการอยางชัดเจน   
  กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 
  ผูประกอบการควรจัดทําเว็บไซดของสถานบริการสปา ใหความรูเกี่ยวกับสปาเพื่อ
สุขภาพและผลิตภัณฑท่ีใชในการนวดบําบัด มีรายละเอียดรูปแบบการใหบริการ ประวัติการอบรม 
และประสบการณการทํางานของพนักงานผูใหบริการ ใหลูกคาไดพิจารณาตรวจสอบกอนใชบริการ 
ลูกคาสามารถทําการจองบริการสปาลวงหนาผานเว็บไซดโดยเลือกการบริการสปาท่ีตองการ นัก
บําบัด (Therapist) ผูใหบริการ รูปแบบหอง วัน เวลา จากนั้นสถานบริการสปาจะสงอีเมลลกลับหรือ
โทรศัพทแจงเพื่อยืนยันการจอง ซ่ึงลูกคาท่ีทําการจองบริการสปาลวงหนาผานเว็บไซดจะไดรับ
สวนลดพิเศษ  
  มีการใชส่ือโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network) ในการแจงขาวสารขอมูลใหลูกคา
ทราบอยางสมํ่าเสมอ เชน รายการสงเสริมการขายประจําเดือน   
  มีการสรางความสัมพันธกับลูกคาท่ีติดตามขาวสารผานโซเชียลเน็ตเวิรค เชน การ
ทายปญหา เลนเกมชิงรางวัลเปนแพ็คเกจการบริการ เปนตน  
  มีการทํารายการสงเสริมการขาย เชน การสมัครสมาชิกตลอดชีพโดยมีสวนลด
พิเศษในการใชบริการแตละคร้ัง   
  มีการจัดสงการดอวยพรวันเกิดพรอมคูปองสวนลดในการใชบริการในเดือนเกิด           
  มีการแจกผลิตภัณฑฟรีเม่ือลูกคาใชบริการนวดอโรมาเธอราพีครบ 4 คร้ังภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน โดยผลิตภัณฑท่ีแจกนั้นมีฉลากระบุช่ือ หมายเลขโทรศัพท และเว็บไซดของ
สถานบริการสปาเพ่ือสรางความประทับใจและใหลูกคาจดจําตราสินคา 
  กลยุทธดานกระบวนการ 
  เม่ือลูกคาเขามาใชบริการสปาคร้ังแรก จะมีการตรวจสุขภาพเบ้ืองตนโดยแพทย
เพ่ือใหม่ันใจวาผูรับบริการสามารถใชบริการสปาไดและเพ่ือเช็ควาผูรับบริการไมมีขอหามในการ
นวด เชน ภาวะกระดูกพรุนรุนแรง มีประวัติลมแลวกระดูกหัก หรือกินยารักษากระดูกพรุนอยู การ
นวดจะทําใหผูรับบริการมีโอกาสกระดูกหักไดงาย หรือ การมีแผลบนผิวหนังท่ียังไมหายสนิทดี 
การนวดจะทําใหแผลแยกได  
  หลังจากแพทยยืนยันวา ผู รับบริการสามารถใชบริการสปาได  เจ าหนา ท่ี
ประชาสัมพันธจะคํานวณหาธาตุเจาเรือนของผูรับบริการ        
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  จากน้ัน นักบําบัด (Therapist) จะแนะนํารูปแบบการนวดท่ีเหมาะกับตัวลูกคา 
อธิบายถึงข้ันตอนหรือรายละเอียดของการนวด ใหคําแนะนําแกผูใชบริการในการปฏิบัติตนกอน/
ระหวาง/หลังการเขารับบริการ แนะนําน้ํามันหอมระเหยตามธาตุเจาเรือนของผูมาใชบริการเพื่อ
บําบัด ผอนคลาย หรือชวยบรรเทาปญหาสุขภาพท่ีแตกตางกันในแตละบุคคล          
  กลยุทธดานบุคคล 
  ผูประกอบการตองจัดหาบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ   โดยเฉพาะตําแหนงนัก
บําบัด (Therapist) ผูประกอบการตองคัดเลือกเฉพาะผูท่ีผานการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข
และมีประสบการณในการทํางานแลวเทานั้น นอกจากนั้นผูประกอบการควรจัดการอบรมการ
ใหบริการที่ดี กิริยามารยาทและบุคลิกภาพ แกพนักงานทุกระดับเพ่ือสรางความประทับใจใหแก
ลูกคา  
  มีการใหเงินรางวัลพิเศษสําหรับนักบําบัด  (Therapist) เ พ่ือจูงใจใหมีความ
กระตือรือรนในการทํางานบริการมากข้ึนในสองกรณี คือ มีการใหบริการแกลูกคาจํานวนครั้งสูงสุด
สามลําดับแรกในแตละเดือน และลูกคามาใชบริการซํ้าโดยเลือกเจาะจงนักบําบัด (Therapist) คน
เดิมซ่ึงเคยใชบริการมาแลวเปนจํานวนคร้ังสูงสุดสามลําดับแรกในแตละไตรมาส                    
  กลยุทธดานภาพลักษณและการนําเสนอ 
  ผูประกอบการตองใหความสําคัญในเร่ืองความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ มีการ
จัดตารางการทําความสะอาดสถานท่ีใหบริการอยางเหมาะสม มีการแบงพื้นท่ีในการบริการเปน
สัดสวน หองท่ีใหบริการสปาควรเปนสวนตัว มีใหเลือกท้ังแบบหองเดี่ยว หองคู หองสําหรับ
ครอบครัว แตละหองมีการตกแตงอยางสวยงามมีเอกลักษณเฉพาะแตกตางกัน เชน แบบไทย แบบ
ธรรมชาติ แบบทันสมัย มีการใชกล่ิน แสง และเสียงเพลงบรรเลงภายในหองท่ีใหบริการสปา  
  
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
  เนื่องจากการศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะสถานประกอบการสปาเพื่อ
สุขภาพท่ีผานการรับรองมาตรฐาน (Spa Shop) จากสํานักงานสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในเขตวัฒนาเทานั้น แตสถานประกอบการสปาเพื่อ
สุขภาพในพื้นท่ีอ่ืนๆ ยังมีอีกมาก ดังนั้นควรมีการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ
ผูบริโภคในการเลือกสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพในพื้นท่ีอ่ืน เพื่อใหผูประกอบการสามารถ
ปรับปรุงสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคไดครอบคลุม
มากข้ึน   


